Likabehandlingsplan / Handlingsplan mot hot och våld.
Kubikskolan Läsåret 18/19
I. Kubikskolans vision
Matematik, naturvetenskap, trygghet och kreativitet – för alla. Vi arbetar för att du ska nå
din fulla potential. Du får en trygg skolgång och utmärkta kunskaper för fortsatta studier.
En vision är ett långsiktigt mål som kräver många steg på vägen till fulländning. Det mål som
hägrar för oss på Kubikskolan är att vi är en skola där alla elever känner sig trygga, med
varandra och med skolans personal. På skolan upplever varje elev trygghet, ömsesidig respekt
och studiero och ingen form av kränkande behandling förekommer.
II. Mål och åtgärder för läsåret 18/19
Under läsåret fortsätter vi att arbeta för att:
• alla på skolan behandlar varandra med ömsesidig respekt dvs vi behandlar andra så
som vi själva vill bli behandlade
• alla på skolan hjälps åt att skapa och bibehålla en trevlig arbetsmiljö
• alla känner sig trygga i skolan
Detta gör vi genom
• att samtlig personal på skolan har ökat fokus på elevernas attityd och språk
• att ha en snabb reaktionsförmåga och tar tag i uppkomna situationer omedelbart
• att på klassföreståndartiden regelbundet diskutera skolans ordnings- och
umgängesregler. Vi poängterar att vi vill ha en trygg miljö, att vi ska uppträda trevligt
mot varandra och använda ett vårdat språk samt att vi ska vara observanta om vi
upplever att någon far illa.
• att skolledningen och skolkurator träffar alla elever för att tillsammans med eleverna
samtala, diskutera och reflektera kring vårt värdegrunds- och likabehandlingsarbete.
• årlig kartläggning enl nedan (se stycke III)
• förebyggande arbete enl nedan (se stycke IV)
III. Kartläggning och nulägesanalys
Kubikskolan är en skola med tre mindre enheter. Närheten i den lilla enheten, mellan elever
och personal, underlättar att tidigt upptäcka och åtgärda brister. Vi har väl utarbetade rutiner
för kartläggning och utvärdering. Den aktuella situationen på skolan kartläggs årligen och
kontinuerligt genom:
Egna enkäter till elever och föräldrar.
Deltagande i Skol- och Fritidsförvaltningens årliga attitydundersökning.
Regelbundna samtal på klassföreståndartid och klassråd.
Regelbundna samtal med kamratstödjare och elevråd.
Hälsosamtal med skolhälsovården för samtliga elever i Åk F, 2, 4 och 8.
Ständigt återkommande punkt på personalkonferenserna varannan vecka.
Rutiner för Incidentrapportering
I den årliga kvalitetsredovisningen presenteras en nulägesanalys och en utvärdering kring hur
arbetet med likabehandlingsplanen fungerat.

IV. Förebyggande arbete
Kubikskolans förebyggande arbete pågår kontinuerligt under läsåret och genomförs i många
olika former och med ett varierat innehåll.
Vuxennärvaro. Eleverna ska alltid ha tillgång till vuxna på skolan. Alla vuxna på
Kubikskolan fungerar som förebilder och sätter klara gränser för vad som är oacceptabelt
beteende. Därför har vi alltid personal närvarande på raster, på skolgård, i korridorer samt i
matsalen. Med värme och engagemang har vi utvecklat ett positivt och nära skolklimat.
Kamratstödjare. Finns i varje klass, träffas varannan vecka, får successivt utbildning, har
direkt kontakt med ansvarig pedagog.
Gemensamma aktiviteter. Olika klasser och olika årskurser blandas i t ex tematiska arbeten,
utflykter, lägerskola etc och genomförs varje läsår. Vid läsårsstart genomförs en speciell
vecka som har som syfte att eleverna ska lära känna varandra inom klassen, mellan klasserna,
årskurserna och våra enheter. Vi har gemensamma aktiviteter och vi åker på en utflykt
enhetsvis. Vi växlar mellan att åka till Ven, Söderåsen, Hallands Väderö och Kullen.
Riktade aktiviteter. Genomförs varje läsår. Exempelvis besök på ungdomsmottagningen,
pjäser och filmer, temadagar som på olika sätt berör värdegrundsarbetet. Åk 7 deltar i
Livskunskap som pedagoger från S:t Annas och Den gode herdens kyrka leder.
Loggboksskrivande. En regelbunden kontakt mellan elev och lärare
Klassråd, elevråd och arbetsmiljöråd. Schemalagda möten inlagda i skolans läsårsplanering.
Personalkonferenser. Varannan vecka där vi tar upp elevärenden som kan kräva särskild
vaksamhet.
Fortbildning. Personalen deltar kontinuerligt i diskussioner och utbildningar kring
värdegrunds- och likabehandlingsfrågor.
Undervisningen. Klassföreståndarna placerar regelbundet om eleverna i nya konstellationer
som ett led i tanken att alla ska kunna samarbeta med alla. Ett öppet och ansvarstagande
förhållningssätt i klassrummen, med omtanke om varandra och respekt för varandras
integritet, stärker det förebyggande arbete som hela tiden pågår på Kubikskolan. Att stärka
elevernas sociala kompetens, överföra samhällets normer och värden är ett led i förberedelsen
inför vuxenlivet.
I ämnesgrupperna förs diskussioner kring hur värdegrunds- och likabehandlingsarbetet ska
återspeglas i undervisningen. På skolan finns ett bra utbud av material/ filmer och
undervisningsmaterial kring dessa frågor.
Film och teater. Varje läsår fångar vi också upp det som bjuds lokalt via teater och film

V. Uppföljning och utvärdering
Kamratstödjarnas samtal med ansvarig pedagog, personalkonferensernas observationer,
elevens loggbokskommunikation med undervisande lärare, utvecklingssamtalen, klassrådens
innehåll, elevrådsmötena etc. ger hela tiden indikationer och tar tempen på vår skola. Det
årliga medarbetarsamtalet innehåller punkter som berör likabehandlingsplanen.
Anonyma enkäter som elever, föräldrar och personal gör vid minst två tillfällen per termin
samt Skol- och Fritidsförvaltningens attitydundersökning ger också värdefull information.
Den årliga kvalitetsredovisningen innehåller en utvärdering och reflektioner kring hur läsårets
likabehandlingsplan har fungerat.
VI. Åtgärdstrappan - ansvar och rutiner
Syftet med en åtgärdstrappa är att tydliggöra för elever och vårdnadshavare hur vi på
Kubikskolan agerar när något inträffat som påverkar elevens skolsituation negativt eller när
elever utsatts för kränkande behandling eller situationer där hot/våld förekommer. Åtgärderna
ska stå i rimlig proportion till händelsen och disciplinära åtgärder ska inte användas för att
straffa eleven utan syftar till att förbättra elevens skolsituation och elevernas trygghet. Vid
allvarlig incident såsom grovt våld/misshandel tillämpas steg 5 omgående.
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Tillsägelse. Om en smärre incident inträffar på lektions- eller rasttid ska
närvarande personal omedelbart ingripa och vidta nödvändiga åtgärder (samtal
med inblandade). Vid upprepad tillsägelse utan resultat eller om problemet
kvarstår tas vidare steg i trappan.
Samtal - eleven och berörd vuxen (eller mentor/ klassföreståndare)
Vårdnadshavare meddelas. Om incidenten är av allvarligare karaktär
ska anteckningar göras i därför avsedd pärm på expeditionen. Dokumentationen
ska bestå av en beskrivning av vad som hänt, tid, plats, uppgiftslämnare.
Om vidtagna åtgärder inte har önskad effekt tas nästa steg i Åtgärdstrappan
Samtal - eleven och rektor
Vid upprepade incidenter (dokumentation enligt ovan fortsätter) eller vid incidenter av
allvarligare karaktär där berörd personal/elever vill ha hjälp av skolledningen, kontaktas
densamma för att medverka vid samtal med berörda elever.
Vårdnadshavare meddelas.
Möte med mentor/klassföreståndare och förälder med uppföljning
Samtal på skolan genomförs med elev/elever och målsman. Närvarande är
skolledning/klassföreståndare/mentor/ ev. representant för Elevhälsoteam. Vid
samtalet bestäms vad som ska åstadkommas dels för den elev som blivit utsatt,
dels för förövaren. Man bestämmer sig för vilka steg som ska tas, vilka insatser
som ska göras och vem som är ansvarig för de olika delarna. Ytterst ansvarig för
steg 4 är rektor. Samtliga träffar protokollförs i en handlingsplan som innehåller
en tidsplan med utvärdering och uppföljning av de åtgärder som fastställs.
Rektorsbeslut. Om man med steg 1 – 4 inte uppnått någon förändring ansvarar rektor
för kontakt med lämpliga externa stödinsatser och/eller anmälan till sociala
myndigheter.
Beslut om stegvisa åtgärder enl. nedan som kan fattas av rektor:
- Skriftlig varning
- Tillfällig omplacering inom skolan
- Avstängning från skolan

- Byte av skola
Samtliga steg i utredningen, med påföljder och åtgärder, dokumenteras och förvaras på
skolan.

VII. Ansvar och rutiner vid akuta incidenter mellan elever
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan elever ska gripa in för att stoppa
det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.
Se till att eventuella skadade får vård, hjälp och stöd av någon de har god kontakt med.
Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.
Kontakt tas med klassföreståndare/mentor.
Klassföreståndare/mentor tar kontakt med vårdnadshavare.
Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och
förtroende för.
Rektor avgör om skolan ska polisanmäla händelsen.
Om händelsen, av både vuxna och elever, härmed bedöms utredd avslutas ärendet.
Om inte hanterar skolan händelsen utifrån rutinerna i Åtgärdstrappan.

Ansvar och rutiner vid allvarligt hot eller våld
•
•

•
•

Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och vårdnadshavare
informeras omgående. Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information
om händelsen.
Vårdnadshavarna kallas till skolan. I syfte att situationen för de inblandade inte ska
förvärras kan vårdnadshavarna rekommenderas att ta sitt barn från skolan resten av
dagen, eller fram till dess att möte med skolans personal och rektor kan äga rum. I
annat fall bör skolan ordna avskild undervisning för aktuella elever.
Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information och leder
detta med hjälp av lämpliga arbetstagare. Klassföreståndaren/mentorn ansvarar för att
handlingsplan upprättas.
Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en
polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid
socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.

VIII. Åtgärder vid hot och våld från utomstående/obehöriga.
Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en utomstående mot elev eller vuxen ska
ingripa för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.
•
•

Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och om händelsen
utspelar sig på skolgården, in i skolbyggnaden.
Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de
har god kontakt med och förtroende för.

•

•

•

•

Utred situationen. Om händelsen bedöms utredd avslutas ärendet genom att
klassföreståndaren/mentorn, rektor och vårdnadshavare informeras om händelsen.
Tillbudsrapport fylls i och lämnas till rektor.
Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid
socialtjänsten och vårdnadshavarna via polisen.
Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans
elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga
elevers vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder.
Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor.

IX. Ansvar och rutiner vid akuta incidenter mellan elever och skolpersonal.
Personalens förhållningssätt
Ett gott förhållande mellan mentor och elev är en viktig förutsättning för att eleven med
förtroende ska kunna ta kontakt med sin mentor. Naturligtvis vänder sig elever även till övrig
personal på skolan; undervisande lärare, skolledning, skolsköterska, skolassistent med saker
som bekymrar.
Kubikskolans personal
• använder inte gruppen som korrektionsmedel mot enskild elev
• respekterar eleven och ”talar inte ut” med elev i andras närvaro
• ger elev som utsatt någon kamrat för kränkningar möjligheten att själv berätta hemma
innan skolan tar kontakt med målsman
• har ”nolltolerans”
• reagerar alltid på elaka kommentarer, miner, negativt kroppsspråk
• är tillgänglig och utgör den trygghet som vuxennärvaro innebär
Om elev utsätter personal för kränkande behandling eller hot skall vi agera enligt
åtgärdstrappan. Om incidenten är av allvarlig karaktär skall rektor omedelbart kontaktas och
ansvarar då för utredning såväl som åtgärder.
Om personal utsätter elev för kränkande behandling skall rektor omedelbart kontaktas och
ansvarar då för utredning såväl som åtgärder.

X. Åtgärder vid hot mot elever eller personal uttalade via sociala medier.
•

Alla vuxna i skolan är skyldig att reagera och agera när han/hon ser eller får kännedom
om en situation där det ingår hot och kränkande behandling på skolan.

•

Om skolan får kännedom om hot, mot elever eller personal, uttalad via sociala media,
skall vi agera enligt vår åtgärdstrappa.

•

Rektor har ansvar för utredning, beslut och genomförande av polisanmälan i fall av
hot och kränkande behandling

•

Varje personal som är involverade i en situation där hot och våld ingår ska skriva ner
sina iakttagelser och spara som tjänsteanteckning. Detta kan bli viktigt vid eventuella
polisförhör och rättegång, eller om samma personer senare blir aktuella i liknande
situationer. Även elever som är inblandade ska uppmanas att skriva ner sina
upplevelser. Meddelanden som kommer via social medier skall sparas.

XI. Avslutning
Kubikskolans Likabehandlingsplan är ett dokument som regelbundet, i personalgruppen, i
klasserna, individuellt med eleverna, behöver utvärderas, omvärderas och utvecklas.
Kubikskolans intention är att planen hela tiden ska genomsyra vårt arbete och göra elever och
personal medvetna om att diskriminering, mobbning, kränkande behandling av vad slag det
vara må inte ska förekomma på vår skola. Ett citat av Stefan Einhorn ur boken Konsten att
vara snäll får avsluta vår Likabehandlingsplan:

”Vi har allt att vinna på att vara goda mot våra medmänniskor och vår omvärld och mycket
att förlora på att inte vara det. Den som är snäll är inne på en väg mot framgång. Faktum är
att jag tror att snällhet är den viktigaste enskilda faktorn när det handlar om hur
framgångsrika vi blir i våra liv.”
Kubikskolan 2018-08-07
Lars Dalesjö
Rektor

